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©Team GIS & data-analyse stadsbestuur Sint-Niklaas 

Wat is GIS? 

Een geografisch informatiesysteem of kortweg GIS is een computersysteem waarmee gegevens 

of informatie over geografische objecten kunnen worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, 

geanalyseerd en op kaart voorgesteld.  Het is een ondersteunende tool die bij het stadsbestuur 

in Sint-Niklaas organisatiebreed ingezet wordt o.a. bij:  

 ruimtelijke ordening en de milieudienst voor het opvragen van perceelsgebonden 

informatie 

 de jeugddienst om de spreiding van de jongeren te analyseren 

 noodplanning om op een snelle manier persoonsgegevens te bevragen binnen een 

rampgebied 

 de technische dienst voor het beheer van de rioleringen 

 

Wat gaan we proberen uitzoeken? 

In deze oefening zoeken we de wijk met de grootste concentratie aan skatende jongeren om 

een geschikte locatie voor een nieuw skate-park mee te helpen bepalen. 

 

Wat gebruiken we daarvoor? 

QGis is een open-source GIS. Het project is geboren in mei 2002 en werd direct opgenomen 

binnen SourceForge, een platform rond OpenSource software. Men heeft hard gewerkt om de 

meestal dure GIS-software bereikbaar en bruikbaar te maken voor mensen met beperkte 

computer-mogelijkheden. Momenteel draait het op vele bestuurssystemen, zoals Unix, Windows 

en OS X. QGis werd ontwikkeld met de Qt-toolkit en C++ waardoor het een vlotte en 

gebruiksvriendelijke GUI is geworden. 

 

Wat is de bedoeling? 

Volg stap voor stap de handleiding en ontdek hierdoor gaandeweg enkele mogelijkheden van 

QGis in het bijzonder en GIS in het algemeen. 
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Handleiding oefening: 

Stap 1: een nieuw project openen

Open QGis (Desktop 2.8.3) en kies voor een nieuw project

te kunnen volgen, hebben we ervoor gezorgd dat enkel de nodige onderdelen geactiveerd zijn.

 

Stap 2: lagen toevoegen 

Open de benodigde lagen in de vorm van shp

bovenaan. 

Afb. 1 

Je krijgt dan onderstaand venster:

Afb. 2 

een nieuw project openen 

(Desktop 2.8.3) en kies voor een nieuw project (gebeurt automatisch)

ervoor gezorgd dat enkel de nodige onderdelen geactiveerd zijn.

pen de benodigde lagen in de vorm van shp-bestanden. Gebruik hiervoor de knop links 

krijgt dan onderstaand venster: 

(gebeurt automatisch). Om alles goed 

ervoor gezorgd dat enkel de nodige onderdelen geactiveerd zijn. 

Gebruik hiervoor de knop links 

 

 



Klik hier op de knop “Bladeren” en kies 4 bestanden 

wijken, straten en inwoners) in volgende map: “

als je de Ctrl-toets gebruikt en anders in vier keer.

De geopende vensters kunnen gesloten worden via de knop “Open(en)”.

Als je de plaats weet waar deze bestanden staan, kan 

venster van QGis zelf en dan één voor één naar het lagen

Uiteindelijk zou het er zo ongeveer moeten uitzien:

Afb. 3 

De volgorde van de lagen in het kaart

venster. Voor de duidelijkheid gebruik 

Als je de puntjes van de inwoners niet bovenaan hebt staan, 

verschillende lagen nog in de juiste volgorde zetten. Dat kan gewoon door te verslepen naar 

onder of boven. 

Tenslotte kan je de lagen ook aan

  

Klik hier op de knop “Bladeren” en kies 4 bestanden met een shp-extensie (deelgemeenten, 

in volgende map: “pad naar bestanden”. Dat kan in één beweging 

toets gebruikt en anders in vier keer. 

De geopende vensters kunnen gesloten worden via de knop “Open(en)”. 

de plaats weet waar deze bestanden staan, kan je ze ook opzoeken via het browser

lf en dan één voor één naar het lagen-venster slepen. 

Uiteindelijk zou het er zo ongeveer moeten uitzien: 

De volgorde van de lagen in het kaart-venster wordt bepaald door de volgorde in het lagen

venster. Voor de duidelijkheid gebruik je best van boven naar onder: punten-

de puntjes van de inwoners niet bovenaan hebt staan, kan je dus rechts bij de “Lagen” de 

verschillende lagen nog in de juiste volgorde zetten. Dat kan gewoon door te verslepen naar 

de lagen ook aan- en uitvinken met het kruisje net vóór de naam van de laag.
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(deelgemeenten, 

”. Dat kan in één beweging 

ze ook opzoeken via het browser-

 

venster wordt bepaald door de volgorde in het lagen-

-lijnen-vlakken. 

rechts bij de “Lagen” de 

verschillende lagen nog in de juiste volgorde zetten. Dat kan gewoon door te verslepen naar 

en uitvinken met het kruisje net vóór de naam van de laag. 
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Stap 3: schaallimiet toepassen op laag

Met de schaallimiet kan je op basis van de schaal beslissen of een bepaalde laag wel of niet 

wordt weergegeven. Meestal past men dit toe om niet teveel gedetailleerde info weer te geven 

bij een kaart die “uitgezoomd” is.

Als voorbeeld nemen we de straten

ingezoomd wordt dan 1/50.000. Dubbelklik daarvoor op de laag “straten” en kies in het venster 

dat dan opent (zie hieronder) de tab “Algemeen”.

Afb. 4 

Kruis “Schaalafhankelijke zichtbaarheid” aan en kies bij “Minimum” voor 1:5

de OK-knop en de straten zouden “verdwenen” moeten zijn.

controleren of dit effectief werkt.

Dat kan op verschillende manieren. Met het muiswieltje is de meest intuïtieve manier. Qgis 

heeft ook twee tools die hiervoor expliciet dienen: de vergrootglazen met een plus

minteken. En tenslotte kan men helemaal onderaan de schaal

naast de schaalnotatie of gewoon door het getal na de dubbele punt aan te passen.

 

  

schaallimiet toepassen op laag 

op basis van de schaal beslissen of een bepaalde laag wel of niet 

wordt weergegeven. Meestal past men dit toe om niet teveel gedetailleerde info weer te geven 

bij een kaart die “uitgezoomd” is. 

straten. Zorg ervoor dat ze pas zichtbaar worden als er 

1/50.000. Dubbelklik daarvoor op de laag “straten” en kies in het venster 

dat dan opent (zie hieronder) de tab “Algemeen”. 

Kruis “Schaalafhankelijke zichtbaarheid” aan en kies bij “Minimum” voor 1:50.000. 

knop en de straten zouden “verdwenen” moeten zijn. Zoom even in en uit om te 

controleren of dit effectief werkt. 

Dat kan op verschillende manieren. Met het muiswieltje is de meest intuïtieve manier. Qgis 

ervoor expliciet dienen: de vergrootglazen met een plus

minteken. En tenslotte kan men helemaal onderaan de schaal bekijken en/of wijzigen via de pijl 

naast de schaalnotatie of gewoon door het getal na de dubbele punt aan te passen.

 

op basis van de schaal beslissen of een bepaalde laag wel of niet 

wordt weergegeven. Meestal past men dit toe om niet teveel gedetailleerde info weer te geven 

htbaar worden als er dichter 

1/50.000. Dubbelklik daarvoor op de laag “straten” en kies in het venster 

 

0.000. Klik dan op 

Zoom even in en uit om te 

Dat kan op verschillende manieren. Met het muiswieltje is de meest intuïtieve manier. Qgis 

ervoor expliciet dienen: de vergrootglazen met een plus- of een 

bekijken en/of wijzigen via de pijl 

naast de schaalnotatie of gewoon door het getal na de dubbele punt aan te passen. 



Stap 4: classificatie: inwoners volgens nationaliteit

Een laag kan op verschillende manieren gevisualiseerd worden. Als oefening 

inwoners op basis van hun nationaliteit. Dubbelklik 

de tab “Stijl”. 

Kies helemaal bovenaan voor “Categori

“nationalit” en klik dan op de knop “Classificeren”

Afb. 5 

 Sluit dit venster via de OK-knop en zie dat de puntjes van de inwoners verschillende kleuren 

hebben gekregen. Als je nu op het “plusje” vóór “inwoners” (in het lagen

je alle nationaliteiten van de inwoners verschijnen en kan 

bepaalde nationaliteit wonen. 

Als je rechts klikt op de laag “Inwoners” en direct kiest voor 

zien hoeveel inwoners er een bepaalde nationaliteit hebben!

Om alles weer overzichtelijk te maken in het lagen

dicht door op het min-teken te klikken.

  

classificatie: inwoners volgens nationaliteit 

Een laag kan op verschillende manieren gevisualiseerd worden. Als oefening 

inwoners op basis van hun nationaliteit. Dubbelklik hiervoor op de laag “Inwoners” en kies dan 

elemaal bovenaan voor “Categorieën” ipv “Enkel symbool”. Kies als kolom voor 

“nationalit” en klik dan op de knop “Classificeren”. 

knop en zie dat de puntjes van de inwoners verschillende kleuren 

nu op het “plusje” vóór “inwoners” (in het lagen-venster) klikt, dan zie 

alle nationaliteiten van de inwoners verschijnen en kan je kijken waar mensen met een 

 

rechts klikt op de laag “Inwoners” en direct kiest voor “aantal objecten tonen”, kan 

zien hoeveel inwoners er een bepaalde nationaliteit hebben! 

Om alles weer overzichtelijk te maken in het lagen-venster, klikken we de laag “Inwoners” weer 

teken te klikken. 
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Een laag kan op verschillende manieren gevisualiseerd worden. Als oefening visualiseer je de 

op de laag “Inwoners” en kies dan 

eën” ipv “Enkel symbool”. Kies als kolom voor 

 

knop en zie dat de puntjes van de inwoners verschillende kleuren 

venster) klikt, dan zie 

kijken waar mensen met een 

“aantal objecten tonen”, kan je ook 

venster, klikken we de laag “Inwoners” weer 
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Stap 5: classificatie: inwoners volgens leeftijd

Visualiseer de inwoners nu ook op basis van hun leeftijd. Om de vorige indeling niet te 

verliezen, dupliceren we de laag van de inwoners. Klik hiervoor rechts op “Inwoners

lagen-venster) en kies “Dupliceren”. 

Hernoem deze laag naar “Inwoners volgens leeftijd”. Dit kan door rechts te klikken op de 

nieuwe laag en dan te kiezen voor “Hernoem”.

Dubbelklikken op die kopie levert weer eenzelfde venster 

indeling te verwijderen, klik je 

bovenaan, zodat je 4 leeftijdscategorieën via 4 verschillende regels kan opstellen. 

onderscheiden hier “jongeren t

(ouder dan 65). Via het groene plus

venster: 

Afb. 6 

De filters kan je ingeven via de knop met de 3 puntjes. 

onder Afb. 7) waar je met een combinatie van veldnamen, operatoren en waarden de filters kan 

“opbouwen”.  

  

inwoners volgens leeftijd  

isualiseer de inwoners nu ook op basis van hun leeftijd. Om de vorige indeling niet te 

de laag van de inwoners. Klik hiervoor rechts op “Inwoners

en kies “Dupliceren”. Onmiddellijk verschijnt er een kopie van de laag inwoners.

Hernoem deze laag naar “Inwoners volgens leeftijd”. Dit kan door rechts te klikken op de 

nieuwe laag en dan te kiezen voor “Hernoem”. 

Dubbelklikken op die kopie levert weer eenzelfde venster als Afb. 5 op. Om de mee gekopieerde 

 op “Alles verwijderen”. Daarna kies je voor “Regels gebaseerd” 

4 leeftijdscategorieën via 4 verschillende regels kan opstellen. 

onderscheiden hier “jongeren t/m 12 jaar”, “jongeren van 13 t/m 18”, volwassenen en senioren 

(ouder dan 65). Via het groene plus-teken kan je de regels invoeren. Je krijgt dan onderstaand 

ingeven via de knop met de 3 puntjes. Je krijgt dan weer een ander venster

met een combinatie van veldnamen, operatoren en waarden de filters kan 

 

isualiseer de inwoners nu ook op basis van hun leeftijd. Om de vorige indeling niet te 

de laag van de inwoners. Klik hiervoor rechts op “Inwoners” (in het 

Onmiddellijk verschijnt er een kopie van de laag inwoners. 

Hernoem deze laag naar “Inwoners volgens leeftijd”. Dit kan door rechts te klikken op de 

op. Om de mee gekopieerde 

voor “Regels gebaseerd” 

4 leeftijdscategorieën via 4 verschillende regels kan opstellen. We 

“jongeren van 13 t/m 18”, volwassenen en senioren 

krijgt dan onderstaand 

 

krijgt dan weer een ander venster (zie 

met een combinatie van veldnamen, operatoren en waarden de filters kan 



Afb. 7 

In dit voorbeeld kan je dubbelklikken op het veld “leeftijd” om het in het “expressievak

krijgen, na het eerst te hebben 

onder “Operatoren”, maar kan je

“Alle unieke” als je eerst op een veldnaam hebt geklikt; maar ook die kan 

Hieronder een schema met de labels, de filters en de kleuren dat 

verschillende leeftijdscategorieën in te stellen:

Label 

Jongeren t/m 12 jaar 

Jongeren van 13 t/m 18 jaar 

Volwassenen 

Senioren 

 

Als je 100% zeker bent van de veldnamen en de waarden die 

ook gewoon intikken in het veld 

Via “Kleur” kan je de kleur van de puntjes bepalen.

gewoon te verslepen in het eerste venster van deze stap.

Alle vensters worden uiteindelijk gesloten via de “OK”

Nu kan je de inwoners weergeven naar leeftijdscategorie of naar nationaliteit

juiste laag zichtbaar te maken. 

dubbelklikken op het veld “leeftijd” om het in het “expressievak

, na het eerst te hebben aangeklikt. De operatoren (in dit geval “>”, “<” en “AND”) vind 

je ook gewoon intikken. De waarden kan je laden via de knop 

eerst op een veldnaam hebt geklikt; maar ook die kan je gewoon intikken.

der een schema met de labels, de filters en de kleuren dat je kan helpen om de vier 

verschillende leeftijdscategorieën in te stellen: 

Filter 

“leeftijd” < 13 Lichtgroen

“leeftijd” > 12 AND “leeftijd” < 19 D

“leeftijd” > 18 AND “leeftijd” < 66 O

“leeftijd” > 65 Rood

100% zeker bent van de veldnamen en de waarden die je wil gebruiken, kan 

ook gewoon intikken in het veld “Filter” in het venster van Afb. 6. 

e kleur van de puntjes bepalen. De volgorde kan je nog aanpassen door 

gewoon te verslepen in het eerste venster van deze stap. 

Alle vensters worden uiteindelijk gesloten via de “OK”-knop. 

s weergeven naar leeftijdscategorie of naar nationaliteit
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dubbelklikken op het veld “leeftijd” om het in het “expressievak” te 

geval “>”, “<” en “AND”) vind je 

laden via de knop 

gewoon intikken. 

kan helpen om de vier 

Kleur 

ichtgroen 

Donkergroen 

Oranje 

ood 

wil gebruiken, kan je de filter 

De volgorde kan je nog aanpassen door 

s weergeven naar leeftijdscategorie of naar nationaliteit, gewoon door de 
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Stap 6: nieuwe laag voor jongeren middelbare school

We zijn echter op zoek naar de skaters bij de jongeren. 

vooral populair is bij de middelbare schoolgaande jeugd, focussen 

leeftijdscategorie. We zullen nu die jongeren apart selecteren en er een aparte shp

maken. 

Klik hiervoor rechts op de laag 

krijgt dan onderstaand venster in beeld:

Afb. 8 

Met de knop aangeduid door de rode pijl open 

waarmee je daarnet de regels van de leeftijden hebt opgebouwd. 

filter “leeftijd” > 12 AND “leeftijd” < 19 opbouwen. Dat kan weer via de velden, de waarden en 

de operatoren aan te klikken, maar ook door het gewoon correct (!) in te tikken in het linkerdeel 

(expressie) van dit venster. Om de e

“Selecteren” klikken en dan pas op “Sluiten”

weergegeven. 

Als je de selectie goed opbouwt zou 

controleren in de titelbalk van de attributentabel.

nieuwe laag voor jongeren middelbare school 

zijn echter op zoek naar de skaters bij de jongeren. Als we ervan uitgaan dat deze hobby 

vooral populair is bij de middelbare schoolgaande jeugd, focussen we nu even op die 

zullen nu die jongeren apart selecteren en er een aparte shp

laag “Inwoners volgens leeftijd” en kies “Open attributentabel”. 

krijgt dan onderstaand venster in beeld: 

Met de knop aangeduid door de rode pijl open je een venster, gelijkaardig aan hetgene 

daarnet de regels van de leeftijden hebt opgebouwd. Eigenlijk moet 

filter “leeftijd” > 12 AND “leeftijd” < 19 opbouwen. Dat kan weer via de velden, de waarden en 

de operatoren aan te klikken, maar ook door het gewoon correct (!) in te tikken in het linkerdeel 

(expressie) van dit venster. Om de expressie echt uit te voeren, moet je eerst op de knop 

en dan pas op “Sluiten”. De geselecteerde records worden in het blauw 

ectie goed opbouwt zou je 4854 inwoners als resultaat moeten krijgen. 

controleren in de titelbalk van de attributentabel. 

ervan uitgaan dat deze hobby 

nu even op die 

zullen nu die jongeren apart selecteren en er een aparte shp-file van 

en kies “Open attributentabel”. Je 

 

een venster, gelijkaardig aan hetgene 

genlijk moet je opnieuw de 

filter “leeftijd” > 12 AND “leeftijd” < 19 opbouwen. Dat kan weer via de velden, de waarden en 

de operatoren aan te klikken, maar ook door het gewoon correct (!) in te tikken in het linkerdeel 

eerst op de knop 

De geselecteerde records worden in het blauw 

inwoners als resultaat moeten krijgen.  Dit kan je 



Deze records kan je bovenaan in beeld krijgen door te klikken op de knop, aangeduid door de 

groene pijl. 

Als je de attributen-tabel sluit via het kruisje rechts bovenaan

in het geel weergegeven. 

Van deze selectie, kunnen we een aparte shp

“Bewerken – Objecten kopiëren” en daarna op “Bewerken 

vectorlaag”. Het eerste venster dat in beeld komt, mag 

venster klik je op de knop “Bladeren”. Ga hier naar “

“jongeren middelbare school”. De nieuwe laag wordt direct toegevoegd aan het project. 

hebben dus nu de jongeren die naar een m

bestand. 

Als je enkel deze laag én de deelgemeenten én de wijken zichtbaar maakt, zou je scherm er 

ongeveer als hieronder moeten uitzien:

Afb. 9 

  

bovenaan in beeld krijgen door te klikken op de knop, aangeduid door de 

via het kruisje rechts bovenaan, zie je de geselecteerde in

een aparte shp-file maken. Klik in de menubalk 

Objecten kopiëren” en daarna op “Bewerken – Objecten plakken als 

vectorlaag”. Het eerste venster dat in beeld komt, mag je sluiten via de OK-knop. In het tweede 

op de knop “Bladeren”. Ga hier naar “pad naar bestanden” en geef als naam 

”. De nieuwe laag wordt direct toegevoegd aan het project. 

die naar een middelbare school gaan in beeld via een apart shp

Als je enkel deze laag én de deelgemeenten én de wijken zichtbaar maakt, zou je scherm er 

ongeveer als hieronder moeten uitzien: 
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bovenaan in beeld krijgen door te klikken op de knop, aangeduid door de 

de geselecteerde inwoners 

in de menubalk eerst op 

Objecten plakken als – Nieuwe 

knop. In het tweede 

” en geef als naam 

”. De nieuwe laag wordt direct toegevoegd aan het project. We 

via een apart shp-

Als je enkel deze laag én de deelgemeenten én de wijken zichtbaar maakt, zou je scherm er 
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Stap 7: aantal jongeren middelbare school per wijk

Om te weten te komen hoeveel 

nu één van de krachtige Gis-functionalit

Via “Vector – Analyse-gereedschap 

kolom aanmaken in de shp-file “Wijken” met daarin het aantal “

wijk! Je krijgt dan onderstaand venster:

Afb. 10 

De polygoon-vectorlaag is “Wijken”; de invoer

de veldnaam wordt “CNT_mid” en het uitvoerbestand “

middelbare school.shp”. Klik dan uiteindelijk op “OK” en de berekening wordt gestart. De 

nieuwe shp-file wordt ook onmiddellijk toegevoegd.

lijnen-vlakken te blijven respecteren!

Je kan direct in de attributentabel controleren of er een extra kolom is mét het aantal 

dat naar de middelbare school gaat

Belsele 552 

 Watermolenwijk 326 

 Reynaertwijk 100 

 Kroonmolenwijk 282 

 Stationswijk 179 

 Stadsrand Noord 402 

 

   

aantal jongeren middelbare school per wijk via ruimtelijke analyse 

Om te weten te komen hoeveel jongeren van 13 t/m 18 jaar er per stadswijk zijn, gebruiken 

functionaliteiten: de ruimtelijke analyse. 

gereedschap – Punten in polygonen …” kunnen we eenvoudig een extra 

file “Wijken” met daarin het aantal “jongeren van 13 

krijgt dan onderstaand venster: 

 

vectorlaag is “Wijken”; de invoer-punt-vectorlaag is “Jongeren middelbare scho

” en het uitvoerbestand “pad naar bestanden /Wijken met 

.shp”. Klik dan uiteindelijk op “OK” en de berekening wordt gestart. De 

file wordt ook onmiddellijk toegevoegd. Probeer bij de lagen de volgorde punten

vlakken te blijven respecteren! 

kan direct in de attributentabel controleren of er een extra kolom is mét het aantal 

dat naar de middelbare school gaat. Ter controle hieronder een tabel met de cor

Stadsrand West 254 

 

Nobels-Peelmanwijk

Priesteragiewijk 296 

 

Fabiolawijk 

Stadsrand Oost 299 

 

Elisabethwijk

Park en Laan 240 

 

Baenslandwijk

Moerland 111 

 

Nieuwkerken

Kloosterland 60 

 

Sinaai 

   

Stadsrand Zuid

er per stadswijk zijn, gebruiken we 

eenvoudig een extra 

n 13 t/m 18” in die 

Jongeren middelbare school”; 

/Wijken met jongeren 

.shp”. Klik dan uiteindelijk op “OK” en de berekening wordt gestart. De 

Probeer bij de lagen de volgorde punten-

kan direct in de attributentabel controleren of er een extra kolom is mét het aantal jongeren 

Ter controle hieronder een tabel met de correcte cijfers: 

Peelmanwijk 250 

128 

Elisabethwijk 179 

Baenslandwijk 184 

Nieuwkerken 445 

357 

Stadsrand Zuid 210 



Stap 8: concentratie van de jongeren per wijk via extra berekend veld

Tenslotte gaan we nu berekenen hoeveel jongeren van onze doelgroep er gemiddeld per 

vierkante kilometer wonen per wijk om een duidelijke vergelijking te kunnen maken naar de 

concentratie toe. Daarvoor hebben 

formule op basis van het net berekende aantal jongeren én de oppervlakte van de verschillende 

wijken. 

Afb. 11 

Open hiervoor de attributentabel van de laatst gecreëerde shp

middelbare school.shp”) en klik dan op de knop die op Afb. 

Je krijgt dan onderstaand venster:

Afb. 12 

concentratie van de jongeren per wijk via extra berekend veld 

nu berekenen hoeveel jongeren van onze doelgroep er gemiddeld per 

vierkante kilometer wonen per wijk om een duidelijke vergelijking te kunnen maken naar de 

Daarvoor hebben we een extra (berekende) kolom nodig met daarin een 

net berekende aantal jongeren én de oppervlakte van de verschillende 

Open hiervoor de attributentabel van de laatst gecreëerde shp-file (“Wijken met jongeren 

middelbare school.shp”) en klik dan op de knop die op Afb. 11 met een blauwe pijl is aangeduid. 

krijgt dan onderstaand venster: 
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nu berekenen hoeveel jongeren van onze doelgroep er gemiddeld per 

vierkante kilometer wonen per wijk om een duidelijke vergelijking te kunnen maken naar de 

een extra (berekende) kolom nodig met daarin een 

net berekende aantal jongeren én de oppervlakte van de verschillende 

 

file (“Wijken met jongeren 

met een blauwe pijl is aangeduid. 
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Je geeft een naam op voor het nieuwe veld “mid_opp”, 

“Decimaal getal (real)”, geeft als veldbreedte “7” en als precisie “2” in en probee

hand van de “Operatoren” en de “Velden en Waarden” een “Expressie” op te bouwen zoals in 

Afb. 12. Klik daarna op “OK” en merk op dat 

jongeren voor de middelbare school per vierkante kilometer vo

Vóór je attributentabel sluit met het kruisje in de rechterbovenhoek, moet je deze aanpassing 

(extra veld) wel nog opslaan via de”diskette

 

Stap 9: Visualiseren van concentratie jongeren per wijk

Als eerste stap van de afwerking gaan 

laatst berekende kolom. Dubbelklik hiervoor op de laatst gecreëerde shp

jongeren middelbare school.shp”) en 

Helemaal bovenaan kies je voor “Gradueel” en als kolom “mid_opp”. 

en bij “modus” voor “Gelijke interval”. Kies zelf een kleurverloop dat je eventueel kan omdraaien 

via het kruisje vóór “Inventeren”. Klik tenslotte op “Classificeren” en d

In onderstaande afbeelding zie je 

Afb. 13 

geeft een naam op voor het nieuwe veld “mid_opp”, wijzigt het datatype voor het veld naar 

“Decimaal getal (real)”, geeft als veldbreedte “7” en als precisie “2” in en probee

hand van de “Operatoren” en de “Velden en Waarden” een “Expressie” op te bouwen zoals in 

Klik daarna op “OK” en merk op dat je nu een extra veld hebt met daarin het aantal 

jongeren voor de middelbare school per vierkante kilometer voor elke wijk. 

Vóór je attributentabel sluit met het kruisje in de rechterbovenhoek, moet je deze aanpassing 

(extra veld) wel nog opslaan via de”diskette-knop”. Dat is de tweede van links in afb. 11.

Visualiseren van concentratie jongeren per wijk 

Als eerste stap van de afwerking gaan we de wijken nu visueel voorstellen op basis van de 

Dubbelklik hiervoor op de laatst gecreëerde shp-file (“Wijken met 

jongeren middelbare school.shp”) en klik links op de tab “Stijl”. 

ovenaan kies je voor “Gradueel” en als kolom “mid_opp”. Bij “klassen” kies je voor 5 

en bij “modus” voor “Gelijke interval”. Kies zelf een kleurverloop dat je eventueel kan omdraaien 

via het kruisje vóór “Inventeren”. Klik tenslotte op “Classificeren” en dan op “OK”.

zie je de juiste instellingen. 

wijzigt het datatype voor het veld naar 

“Decimaal getal (real)”, geeft als veldbreedte “7” en als precisie “2” in en probeert dan aan de 

hand van de “Operatoren” en de “Velden en Waarden” een “Expressie” op te bouwen zoals in 

nu een extra veld hebt met daarin het aantal 

Vóór je attributentabel sluit met het kruisje in de rechterbovenhoek, moet je deze aanpassing 

knop”. Dat is de tweede van links in afb. 11. 

de wijken nu visueel voorstellen op basis van de 

file (“Wijken met 

Bij “klassen” kies je voor 5 

en bij “modus” voor “Gelijke interval”. Kies zelf een kleurverloop dat je eventueel kan omdraaien 

an op “OK”. 

 



Duidt ook nog aan dat je het aantal wijken per kleur wil weten 

dan heb je de basis van het kaartmateriaal dat 

“Waar komt er best een skate-terrein in Sint

Stap 10: nog enige verduidelijking

Om dit antwoord te verduidelijken, kunnen we de namen van de wijken nog weergeven als 

label in de originele laag van de Wijken. Dubbelklik hiervoor op d

niet in beeld. Kies in de linkerkolom voor het item “labels”. Je zou dan onderstaande afbeelding 

moeten zien. 

Afb. 14 

We duiden aan dat we wel degelijk deze laag willen labelen en gebruiken daarvoor het veld 

“Naam”. Dat is de essentie om de namen van de wijken te kunnen zien. Natuurlijk kan je nog 

andere zaken aanpassen ivm het lettertype, de kleur enz.

De volgende stap (met onderverdelingen) is opgenomen voor de volledigheid, maar vermits er 

in het klaslokaal geen printmogelijkheden zijn, wordt hij in de les zelf niet echt in detail 

behandeld. 

Kijk helemaal achteraan zeker nog naar de conclusie!

  

het aantal wijken per kleur wil weten (denk aan de nationaliteiten) 

de basis van het kaartmateriaal dat we kunnen presenteren als antwoor

terrein in Sint-Niklaas?” 

Stap 10: nog enige verduidelijking 

Om dit antwoord te verduidelijken, kunnen we de namen van de wijken nog weergeven als 

van de Wijken. Dubbelklik hiervoor op die laag, ook al is ze momenttel 

niet in beeld. Kies in de linkerkolom voor het item “labels”. Je zou dan onderstaande afbeelding 

We duiden aan dat we wel degelijk deze laag willen labelen en gebruiken daarvoor het veld 

“Naam”. Dat is de essentie om de namen van de wijken te kunnen zien. Natuurlijk kan je nog 

andere zaken aanpassen ivm het lettertype, de kleur enz. 

met onderverdelingen) is opgenomen voor de volledigheid, maar vermits er 

in het klaslokaal geen printmogelijkheden zijn, wordt hij in de les zelf niet echt in detail 

Kijk helemaal achteraan zeker nog naar de conclusie! 
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(denk aan de nationaliteiten) en 

kunnen presenteren als antwoord op de vraag 

Om dit antwoord te verduidelijken, kunnen we de namen van de wijken nog weergeven als 

ie laag, ook al is ze momenttel 

niet in beeld. Kies in de linkerkolom voor het item “labels”. Je zou dan onderstaande afbeelding 

 

We duiden aan dat we wel degelijk deze laag willen labelen en gebruiken daarvoor het veld 

“Naam”. Dat is de essentie om de namen van de wijken te kunnen zien. Natuurlijk kan je nog 

met onderverdelingen) is opgenomen voor de volledigheid, maar vermits er 

in het klaslokaal geen printmogelijkheden zijn, wordt hij in de les zelf niet echt in detail 
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Stap 11: afdruklay-out opmaken om kaart te kunnen afdrukken

Zorg er ter voorbereiding voor dat enkel de lagen met de “Wijken met jongeren middelbare 

school” en de straten zichtbaar zijn. De andere lagen mogen uitgevinkt worden.

De laatste stap om al het voorafgaande werk nu ook t

te helpen nemen, is een afdruk maken

Dat gebeurt allemaal via het speciale venster “Printomgeving”.

Stap 11.1: afdrukformaat 

Klik hiervoor op “Project – Nieu

kan geven aan deze printomgeving. Let op: dit is niet de titel van de kaart die 

samenstellen. In onderstaand venster g

we de verschillende onderdelen van de kaart kunnen toevoegen

de kaart zelf (natuurlijk), een titel, een schaalbalk (of schaalaanduiding), een noordpijl en een 

legende. 

Afb. 15 

Stap 11.2: kaart toevoegen 

We beginnen met de kaart zelf. Klik daarvoor op de knop aan de linkerkant

op Afb. 14 is aangeduid om een nieuwe kaart toe te voegen. 

de kaart moet komen. Trek daarvoor een bladvullende rechthoek

knop die we net gebruikt hebben, 

of om de inhoud binnen de kader te verschuiven.

Aan de rechterkant van het vens

en “Item-eigenschappen” kunnen 

“voorinstelling” van “A4” naar “A3”. De andere aanpassing gebeur

eigenschappen”. Daar passen we

Nieuwe kaart

Nieuwe afbeelding

Nieuw label 

Nieuwe legende

Nieuwe schaalbalk

pmaken om kaart te kunnen afdrukken 

Zorg er ter voorbereiding voor dat enkel de lagen met de “Wijken met jongeren middelbare 

school” en de straten zichtbaar zijn. De andere lagen mogen uitgevinkt worden.

De laatste stap om al het voorafgaande werk nu ook te gebruiken als middel om een beslissing 

te helpen nemen, is een afdruk maken die de gegevens op een begrijpelijke manier presenteert. 

Dat gebeurt allemaal via het speciale venster “Printomgeving”.  

Nieuwe printomgeving”. Je krijgt dan een venster waarin 

kan geven aan deze printomgeving. Let op: dit is niet de titel van de kaart die 

samenstellen. In onderstaand venster geven we al een overzicht van de knoppen via dewelke 

llende onderdelen van de kaart kunnen toevoegen. De belangrijkste 

de kaart zelf (natuurlijk), een titel, een schaalbalk (of schaalaanduiding), een noordpijl en een 

beginnen met de kaart zelf. Klik daarvoor op de knop aan de linkerkant van het venster die 

is aangeduid om een nieuwe kaart toe te voegen. We moeten nu zelf aanduiden waar 

kaart moet komen. Trek daarvoor een bladvullende rechthoek. De twee knoppen boven 

knop die we net gebruikt hebben, kunnen helpen om de nieuwe kader op zijn plaats te krijgen 

of om de inhoud binnen de kader te verschuiven. 

Aan de rechterkant van het venster verschijnt de kaart (als kaart0) en met de tabbladen “Layout” 

eigenschappen” kunnen we de eigenschappen aanpassen. Bij “Layout” wijzigen 

“voorinstelling” van “A4” naar “A3”. De andere aanpassing gebeurt via de tab “Item

we de schaal aan naar “42500”. 

Nieuwe kaart 

afbeelding 

 

legende 

schaalbalk 

Zorg er ter voorbereiding voor dat enkel de lagen met de “Wijken met jongeren middelbare 

school” en de straten zichtbaar zijn. De andere lagen mogen uitgevinkt worden. 

e gebruiken als middel om een beslissing 

die de gegevens op een begrijpelijke manier presenteert. 

krijgt dan een venster waarin je een titel 

kan geven aan deze printomgeving. Let op: dit is niet de titel van de kaart die we gaan 

een overzicht van de knoppen via dewelke 

De belangrijkste daarvan zijn 

de kaart zelf (natuurlijk), een titel, een schaalbalk (of schaalaanduiding), een noordpijl en een 

 

van het venster die 

We moeten nu zelf aanduiden waar 

. De twee knoppen boven de 

kunnen helpen om de nieuwe kader op zijn plaats te krijgen 

ter verschijnt de kaart (als kaart0) en met de tabbladen “Layout” 

de eigenschappen aanpassen. Bij “Layout” wijzigen we de 

via de tab “Item-



Stap 11.3: noordpijl toevoegen

Om de volgorde van de knoppen te respecteren, gaan 

dat eigenlijk gewoon een afbeelding. Klik dus op de daarvoor aangeduide knop en teken een 

vierkant links- of rechtsonder de reeds toegevoegde kaart.

Afb. 16 

Rechts kan je dan weer enkele zaken instellen. Belangrijk hier is de keuze van de afbeelding. De 

noordpijlen staan tussen de gewone afbeeldingen die 

eigenschappen” en daarin het onderdeel “Mappen doorzoeken”

om het onderdeel open te klappen. Na een poosje wordt het kadertje ge

afbeeldingen. Eén of twee klikjes naar beneden brengen de verschillende vormen van 

noordpijlen in beeld. Kies er hier één uit.

Stap 11.4: titel toevoegen 

De volgende knop dient om een nieuw label

gebruiken om een titel bovenaan het b

je weer allerlei instellingen ingeven

om hier een zinnige titel in te vullen en ervoor te zorgen dat hij duidelijk te lezen is.

Stap 11.5: legende toevoegen 

De vierde knop in het rijtje gebruiken 

kleuren van de wijken verklaard. Klik dus op de knop en teken een zone waar 

zien verschijnen. Automatisch komen alle lagen (

project. Om dit te reduceren tot de laag met de wijken met jongeren middelbare school, moet 

het kruisje  vóór “Automatisch bijwerken” in het onderdeel “Legenda

3: noordpijl toevoegen 

Om de volgorde van de knoppen te respecteren, gaan we nu een noordpijl toevoegen. In QGis is 

dat eigenlijk gewoon een afbeelding. Klik dus op de daarvoor aangeduide knop en teken een 

of rechtsonder de reeds toegevoegde kaart. 

enkele zaken instellen. Belangrijk hier is de keuze van de afbeelding. De 

noordpijlen staan tussen de gewone afbeeldingen die je kan opzoeken via de tab “Item

nschappen” en daarin het onderdeel “Mappen doorzoeken” (zie afb. 15). Klik hier op de pijl 

om het onderdeel open te klappen. Na een poosje wordt het kadertje gevuld met standaard 

twee klikjes naar beneden brengen de verschillende vormen van 

noordpijlen in beeld. Kies er hier één uit. 

De volgende knop dient om een nieuw label (tekstvak) toe te voegen en dat gaan 

gebruiken om een titel bovenaan het blad te zetten. Via het tabblad “Item-eigenschappen” kan 

weer allerlei instellingen ingeven zoals de tekst zelf, het lettertype en de kleur

om hier een zinnige titel in te vullen en ervoor te zorgen dat hij duidelijk te lezen is.

 

De vierde knop in het rijtje gebruiken we om de legende toe te voegen. Hierdoor worden 

kleuren van de wijken verklaard. Klik dus op de knop en teken een zone waar 

zien verschijnen. Automatisch komen alle lagen (shp-files) in beeld die gebruikt zijn in dit 

project. Om dit te reduceren tot de laag met de wijken met jongeren middelbare school, moet 

het kruisje  vóór “Automatisch bijwerken” in het onderdeel “Legenda-onderdelen” uitvinken. 
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nu een noordpijl toevoegen. In QGis is 

dat eigenlijk gewoon een afbeelding. Klik dus op de daarvoor aangeduide knop en teken een 

 

enkele zaken instellen. Belangrijk hier is de keuze van de afbeelding. De 

kan opzoeken via de tab “Item-

. Klik hier op de pijl 

ld met standaard 

twee klikjes naar beneden brengen de verschillende vormen van 

toe te voegen en dat gaan we nu 

eigenschappen” kan 

zoals de tekst zelf, het lettertype en de kleur. Voel je vrij 

om hier een zinnige titel in te vullen en ervoor te zorgen dat hij duidelijk te lezen is. 

om de legende toe te voegen. Hierdoor worden de 

kleuren van de wijken verklaard. Klik dus op de knop en teken een zone waar je de legende wil 

die gebruikt zijn in dit 

project. Om dit te reduceren tot de laag met de wijken met jongeren middelbare school, moet je 

onderdelen” uitvinken. 
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Daarna moeten alle lagen die niet opgenomen moeten worden “verwijderd” worden via de de 

knop met het rode “min-teken”. Wijzig het woord “Legenda” in “Legende”, verhoog het aantal 

kolommen naar 2 en probeer het sober te houden wat het lettertype betreft.

Stap 11.6: schaal toevoegen 

Tenslotte is er nog de schaalbalk. Hiermee kan een afmeting op papier omgerekend worden 

naar een afstand in realiteit. Met de laatste knop voegen 

weer een zone in te tekenen. Opnieuw

instellen. Probeer het zo eenvoudig mogelijk te houden.

Merk wel op dat je via Stijl kan kiezen voor Numeriek en dan gewoon een schaalaanduiding in 

cijfers kan verkrijgen! 

Resultaat 

Als deze vijf items mooi geschikt zijn over het A3

aanduiden waar de grootste concentratie van jongeren wonen die naar de middelbare school 

gaan. In de veronderstelling dat in deze leeftijdsgroep de meeste actieve skaters zitten, kunnen 

we hiermee dus aantonen in welke wijk h

Conclusie 

We hebben een kaart opgemaakt die kan dienen om de beleidsvoerders te helpen in het nemen 

van een beslissing. Daarvoor hebben we enkele basismogelijkheden van een freeware GIS

pakket toegelicht. Maar er kan natuurlij

Hopelijk hebben we jullie wat enthousiast kunnen maken over GIS in zijn geheel. Verder 

experimenteren kan en mag natuurlijk. QGis is gratis te downloaden en er is een 

Nederlandstalige (!) handleiding beschikbaar.

die niet opgenomen moeten worden “verwijderd” worden via de de 

teken”. Wijzig het woord “Legenda” in “Legende”, verhoog het aantal 

kolommen naar 2 en probeer het sober te houden wat het lettertype betreft. 

Tenslotte is er nog de schaalbalk. Hiermee kan een afmeting op papier omgerekend worden 

Met de laatste knop voegen we een schaalbalk in, door daarna 

Opnieuw via “Item-eigenschappen” kunnen we 

o eenvoudig mogelijk te houden. 

via Stijl kan kiezen voor Numeriek en dan gewoon een schaalaanduiding in 

Als deze vijf items mooi geschikt zijn over het A3-document, heb je een kaart waarmee 

aanduiden waar de grootste concentratie van jongeren wonen die naar de middelbare school 

gaan. In de veronderstelling dat in deze leeftijdsgroep de meeste actieve skaters zitten, kunnen 

hiermee dus aantonen in welke wijk het skate-park best zou komen. 

We hebben een kaart opgemaakt die kan dienen om de beleidsvoerders te helpen in het nemen 

van een beslissing. Daarvoor hebben we enkele basismogelijkheden van een freeware GIS

pakket toegelicht. Maar er kan natuurlijk veel meer. 

Hopelijk hebben we jullie wat enthousiast kunnen maken over GIS in zijn geheel. Verder 

experimenteren kan en mag natuurlijk. QGis is gratis te downloaden en er is een 

Nederlandstalige (!) handleiding beschikbaar. 

die niet opgenomen moeten worden “verwijderd” worden via de de 

teken”. Wijzig het woord “Legenda” in “Legende”, verhoog het aantal 

 

Tenslotte is er nog de schaalbalk. Hiermee kan een afmeting op papier omgerekend worden 

een schaalbalk in, door daarna 

 allerlei zaken 

via Stijl kan kiezen voor Numeriek en dan gewoon een schaalaanduiding in 

een kaart waarmee je kan 

aanduiden waar de grootste concentratie van jongeren wonen die naar de middelbare school 

gaan. In de veronderstelling dat in deze leeftijdsgroep de meeste actieve skaters zitten, kunnen 

We hebben een kaart opgemaakt die kan dienen om de beleidsvoerders te helpen in het nemen 

van een beslissing. Daarvoor hebben we enkele basismogelijkheden van een freeware GIS-

Hopelijk hebben we jullie wat enthousiast kunnen maken over GIS in zijn geheel. Verder 

experimenteren kan en mag natuurlijk. QGis is gratis te downloaden en er is een 


